
Kérje személyre szóló ajánlatát, vagy hívjon minket most,
és valósítsa meg terveit Cetelem személyi kölcsönnel! 

CETELEM SZEMÉLYI KÖLCSÖN

Már alig várja, hogy belevághasson tavaszi terveibe? Akár felújítás vagy korszerűsítés, akár tovább- 

tanulás vagy autóvásárlás a célja, szabadon felhasználható személyi kölcsönünk most kedvező 

feltételekkel vehető igénybe!

Kedvező kamatozás
Fix kamat és törlesztőrészlet
Ránk bízhatja a csoportos beszedési megbízás intézését

Példáink a törlesztőrészletekre

Hitelösszeg

1 500 000 Ft

3 000 000 Ft

Teljes visszafizetendő
összeg

1 640 304 Ft

3 471 540 Ft

Futamidő

36 hónap

60 hónap

 Törlesztőrészlet

45 564 Ft

57 859Ft

Folyósítási díj

0%

0%

THM

6,06%

6,06%

Megújult otthon?

Nagy fogadalom?

Egy új autó?

Csak egy kicsi hiányzik?
Vagy nagyobb tervei vannak?

(06 1) 336-9944 www.cetelem.hu/szakszervezeti-ajanlat



Az előzetes, körültekintő tájékozódás csökkentheti a túlzott eladósodás veszélyét. A túlzott eladósodás komoly pénzügyi 

nehézséget okozhat Önnek és közvetlen környezetének. A hitelfelvétel előtt tájékozódjon a feltételekről és gondolja át a 

kockázatokat!

Cetelem Személyi kölcsön referencia THM: 6,06%
(3 000 000 Ft hitelösszeg és 60 hónap futamidő esetén)

Üdvözlettel:

Gurovits Judit
értékesítési igazgató

Pozitív bírálat esetén 

3 munkanapon belül 

bankszámlájára utaljuk 

a hitelösszeget.

Hívja tanácsadónkat

a (06 1) 336–9944-es

telefonszámon,

vagy igényeljen online!

A szerződéskötéshez

szükséges 

dokumentumokat 

e-mailen vagy 

postán küldjük el.

Az aláírt szerződés

és mellékletei 

beküldése után 

a végleges bírálat

eredményéről SMS-ben

és levélben értesítjük.

Előzetes

bírálatot adunk.

A HITELIGÉNYLÉS FOLYAMATA

Kamat

5,90%

Havi törlesztő

57 859 Ft

THM

6,06%

Hitelösszeg

3 000 000 Ft

Visszafizetendő
teljes összeg

3 471 540 Ft

Folyósítási díj

0%

Futamidő

60 hó

Reprezentatív példa az eltérő feltételű hiteltermékek közötti összehasonlítás céljából:

A Cetelem Dolgozói Szabad Felhasználású Személyi Kölcsön THM értéke 6,06%, kamata 5,90%. A futamidő 24–96 hónap között, a 

hitelösszeg 400 000–9 900 000 Ft között választható. A Magyar Cetelem Zrt. (Bank) korlátlan, díjmentes előtörlesztési lehető- 

séget és 12 havonta egyszer díjmentes halasztási lehetőséget biztosít az ügyfelei részére.

További részletek és feltételek megtalálhatóak a Cetelem Dolgozói Szabadfelhasználású kölcsönre vonatkozó Hirdetményében a 

www.cetelem.hu/szakszervezeti-ajanlat weboldalon, illetve a vonatkozó ÁSZF-ben. A Bank a hitelbírálathoz szükséges 

dokumen- tumok meghatározásának és a hitelbírálat jogát fenntartja, az ajánlattételi kötöttséget kizárja.


